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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الحكم الشرعي لتسمية الحالل باسم الحرام
 

( منعت توثيق JAKIM)“جاكم”قبل أشُهٍر قد شاغب خرٌب يف عامل احلالل، و هو أن هيئة ماليزيا  
(، لكّن الشركة أثبتت وجود التفاهم و Pretzel Dogاسم لوٍن من ألوان طعامه )احلالل ملطعٍم أمريكيٍّ على أّن 

 ·“Pretzel Sausage”الِفطنة فأبدلت امسه باسم
يّدعي أن انتساَب طعاٍم إىل الشيء احلرام ملا يوقع املستخدمني من املسلمني يف اضطراٍب  “جاكم”و كان  

 ·داَل هذا النوع من الطعام باسٍم آخرَ أو غرٍر فال جيوز ، فألزم على ذلك املطعم استب
و ضّخمت اجلرائد و الصحف املشهورة يف العامل هذا اخلرَب باملزيدات، و عّلقت عليه العاّمة تعليقاهتم جُبوٍد  

هذا الشرط  و سخاٍء، فشعرنا بعد قراءة تلك التعليقات أن هذا املوضوع جديٌر بالتحقيق من ناحية الشرع لُيعلم أنّ 
عاجالا اجتماَع املفتني و حبثنا هذه القضية حبثاا  للظروف اإلدارية  أم اقتضته الشريعة؟ فطلبنا” جاكم”قد اشرتط 

ا لنيل بُغيتنا و حتقيق مرامنا ، فوصلنا إىل أن هذه مسئلة شرعية، و دالئلها موجودة يف القرآن الكرمي و السنة  تامًّ
ذ يف هذه القضية باحلكم الشرعّي، و ذلك من مسئولّياته من قد أخ “جاكم”املطهرة، فتيّسر لنا هبذا العلُم بأن 

 ·حيث كونه هيئة مراقبة احلالل، و قد أحسن يف استخدام حقه
، و قد التزم بقيام هذه املسئولية املفيت   فبعد مناقشات و حتقيقات علمية ظفرنا بتحقيٍق شرعيٍّ مفّصالا

و السنة املطهرة و املذاهب األربعة، كي يظهر لألمة املسلمة عارف علي شاه ، فذكر فيه األدلة من القرآن الكرمي 
 ·رأٌي مشرتٌك ، اهلَل أسئل أن ينفع هبذا التحقيق

   املفيت يوسف عبد الرزاق خان    
   التنفيذ الرئيسّي ، سنها باكستان  

   ء۲٠۱٦ديسمرب  ۲۲يوم اخلميس، 
  ء۱۴۳۸ربيع األول  ۲۲يوم اخلميس، 
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 

 الحكم الشرعي لتسمية الحالل باسم الحرام
 

( Raw-Material( و الموادّ األّولية )Ingredients)إذا كانت المكّونات ما هو حكم الشرع فيما  ”
( حالل، لكنه سّمَي باسم الحرام، نحو تسمية الحالل باسم الكلب أو الخنزير أو الخمر Productلمنتٍج )

 “ و نحوها ؟أ
اإلسالم بالكالم املهذب و استخدام كلماٍت حسنٍة ، فللولد املولود على والده حقوق أساسية، يدّرسنا 

منها تسميته باسٍم حسٍن ، و قد منع اإلسالم عن استخدام كلمٍة  زائفٍة أو سّيئٍة، و فيما يلي فذلكة تعاليم القرآن 
 الكرمي و السنة املطهرة و الفقه اإلسالمي يف هذا الصدد:

 

 الكريم: القرآن
 ، فقد قال اهلل عّز و جّل: “رَاِعَنا”عّز و جّل املسلمني عن استخدام كلمة قد هنى اهلل 

 [104]البقرة: يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل تَ ُقوُلواْ َراِعَنا َوُقوُلواْ انظُْرنَا َوامْسَُعواْ َولِلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 
( هبذه الكلمة الخيتلف يف اللغة العربية و Pronunciationإن النطق ) قال املفّسرون حتت هذه األية 

العربانية، لكّن معناه يف اللغتني خمتلف، ففي اللغة العربية هو أمٌر من املراعاة أو الرعاية، فهو مفهوٌم حسٌن، و 
، و كان املسلمون يستعملون بالعكس تلك الكلمة أو ما يشاهبها سباٌب فاحٌش يف لغة اليهود الدينية اللغة العربانية 

هذه الكلمة يف املعىن الصحيح دون اليهود ، ألهنم كانوا يقصدون هبا املعىن الفاسد، ويستهزئون باملسلمني ، فنهى 
ا أو  ا فاسدا ا إىل األبد بعدم جواز استعمال الكلمة اليت حيتمل مفهوما اهلل عّز و جّل عن استعمال هذه الكلمة معّلما

 (1)·سوء التفاهم يوقع املخاطب يف
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يقول املفيت حممد شفيع رمحه اهلل : هذه اآلية تدلُّ على عدم جواز أمٍر مشروٍع يّتسع اجملاُل بفعله ألمٍر  
 (2)· الجيوز

يف  اا و به ظهر عدم جواز استعمال كلمٍة ال خيتلف نطقها يف اللغات املختلفة ، إذا كان معناها صحيح 
ا يف األخرى، السّيما إذا كانت مستعملةا يف اللغات املختلفة)  (·Multilanguage Useلغٍة و فاسدا

ا فال جيوز استخدامه شرعاا  ا أنه مىت يكون معىن لفٍظ حراما  ·و ُعِلَم أيضا

 األحاديث المباركة:
كان من عادات النيب صلى قد وردت يف األحاديث املباركة تنبيهاٌت و إرشاداٌت واضحٌة يف هذا الصدد، ف 

 اهلل عليه و سلم  تغيري اإلسم القبيح، فها هي بعض تلك األمثلة:
 (3)·قال النيب صلى اهلل عليه و سلم : ال تسّموا صبًّا فال حرب و ال مرّة و ال خناس فإهنا من أمساء الشيطان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ، فسّماها “عاصية”و يف رواية : كانت لعمر رضي اهلل عنه ابنٌة امسها  

 (4)·“مجيلة”
 (5)·قالت عائشة رضي اهلل عنها : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يغرّي االسم القبيح 
قال شراح احلديث إن النيب صلى اهلل عليه و سلم غرّي األمساء القبيحة ، ألهنا شعار املؤمنني ، و شعار  

 (6)· غيان و العصياناملؤمن طاعٌة و استسالٌم دون الط
إىل  “حباب”و  “غراب”و قد صحَّ عند أيب داؤد رمحه اهلل أّن النيب صلى اهلل عليه و سلم غرّي اسم  

 ·“هشام”
ه( يف شرح  516قال الفقيه و احملدث الشهري أبو حممد حسني بن مسعود البغوي الشافعي ) املتوىف :  

غرّي هذين االمسني ألهنما امسان للحيوان احملّرم ، فالغراب حيوان هذا احلديث إن النيب صلى اهلل عليه و سلم قد 
 (7)· نوع من احلّيات “احلباب”خبيث الفعل ، خبيث الطعم، و 

ا أو سّيئاا، و أما تسمية   ا حراما و به ظهر أنه خيالف تكرمَي اإلنسان و شرافَته أن يشتمل امسه مفهوما
توكل ، فمىت ال جيوز أكُل شيٍء، حنو: الكلب و اخلنزير و اخلمر و غريها  املنتجات  فهي يف غاية التمّيز منه، ألهنا

 ·فال جيوز تسمية احلالل هبذا احلرام باألولي 
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( رمحه اهلل إن تغيرَي هذه ه544الفقيه و احملدث الشهري ، القاضي عياض ) ، الفقيه المالكييقول اإلمام  
و هو )  “احلباب”و   “الغراب”ليمة هلا، و كذلك غرّي اسم األمساء كانت لقبح معانيها و كراهية النفوس الس

 ·نوع من احلّيات( ألهنما حمّرمان 
و ُعلم من شرحه رمحه اهلل أن التغيري مل يقع يف هذه األمساء إال لعدم جوازها يف نفسها و اشتماله على  

 ·احلرام معىنا سّيٍئ، فلذا حيرم تسمية احلالل باسم احلرام و إن أِمن منه الوقوع يف
: إن تغيرَي األمساء القبيحة ال خيتّص باألمساء املنصوصة فقط ، بل يشمل هذا احلكم   و زاد رمحه اهلل قائالا

ا  ·كلَّ اسٍم توجد فيه تلك العلة، و هي كون املعىن قبيحا
 (8) ·التسميُة باسٍم قبيٍح يف أّي لغٍة كانت  و علم منه أنه ال جيوز شرعاا 
: و قد بنيَّ القاضي   عياض رمحه اهلل مراتَب هذا احلكم  قائالا

ا فيجب تغيريُه· ۱  ·إن اشتمل االسم معىنا حراما
إن مل يشتمل على معىنا حراٍم فال جيب تغيريُه بل ينُدب، فمن كان له اسٌم حسٌن، لكن يوجد ما هو أحسن · ۲

 (9)· و أوىل منه، فينبغي له تغيرُي امسه
 ·“مجيلة”إىل  “عاصية”ىن املشتق منه ، كما غرّي النيب صلى اهلل عليه و سلم اسَم يغرّي االسم لقبح معناه أو مع· ۳
 الشتماله على نوٍع من االّدعاء (· ) “برّة”قد يكره الّدعاء تزكية النفس، كنهيه عن اسم · ۴
 (10) ·“شاهان شاه”قد ينهى الشتماله على معىن تعظيم النفس و االستكبار ، كما ال جيوز التسمية باسم · ۵

( إن هذه الكراهة ه676)املتوىف:  الشافعي قال الفقيه و احملدث الشهري، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي 
 (11)الختتّص هبذه األمساء وحدها، بل يكره التسمية هبا و ما يف معناها، قد تكون الكراهة حترمياا كما مّر تفصيله

 (12)· لكنها كراهة تنزيه يف عاّمة أحواهلا
ن امسه فإ سأل عن إذا بعث عامالا کان أن النيب صلى اهلل عليه و سلم   “مشكاة املصابيح”و قد ورد يف  

سأل عن  وجهه وإذا دخل قريةا  كراهية ذلك يف  يئذلك ىف وجهه وإن كره امسه رُ  بشرُ  يئرُ  أعجبه امسه فرح به و
، و غرّي ذلك وجهه كراهية ذلك يف  يئمسها رُ وجهه وإن كره ا بشر ذلك يف يئرُ  امسها فإن أعجبه امسها فرح هبا و

 ·االسم إىل اسٍم حسنٍ 
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 الحنفيّ  احملدث و الفقيه الشهري، أبو احلسن نور الدين علي بن حممد املاّل اهلروّي القاريّ  يقول 
إن احلديث يف اجلملة يرّد على ما يف اجلاهلية من تسمية  “املال علي القاريّ ”( و قد اشتهر باسم ه1014)املتوىف:

أوالدهم بأمساء قبيحة، ككلٍب و أسٍد و ذئٍب ، فكان النيب صلي اهلل عليه و سلم يغرّيها، و نقل املاّل علي القاري 
 ·ه و خادمه من األمساء احلسنةقول ابن امللك: السنة أن خيتار اإلنسان لولد

، و به ظهر أّن حكم التسمية باألمساء احلسنة ال ختتّص باإلنسان فقط ، بل تستحب تسمية األمكنة هبا 
 (13)·بل تسمية كّل شيٍء باسٍم حسٍن، و يكره اإلسم القبيح و مينع عنه

: ال يقولّن أحدكم خبثت و أخرج البخاري رمحه اهلل يف صحيحه أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال 
 ·نفسي، و لكن ليقل : لقست نفسي

، ابن بطّال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، شارح البخاري الفقيه المالكي قد نقل  
و  “خبثت”( يف شرح هذا احلديث عن اإلمام أبو عبيد رمحه اهلل أّن أهل اللغة أمجعوا على أن معىن ه449)املتوىف:

، “خبيث”ه هنى عن هذا اللفظ لتبادر الذهن إىل مفهوم احلرام و النجاسة ،املسترت يف لفظ واحد، لكن “لقست”
و كان من سنته صلى اهلل عليه و سلم النهُي عن استخدام كّل لفٍظ قبيٍح، و كان يستحسن استعماَل اسٍم حسٍن 

 ·مكانه، و يرّغب فيه
 د بن حجر العسقالين أمحلي بن حممد بن أمحد بن ع،شارح البخاري ، الفقيه الشهري قال احملدث و  
يف شرح هذا احلديث إنه يستحب جمانبة األلفاظ القبيحة و األمساء و العدول إىل ما ال قبح  (ه852)الشافعي 

ا يف ذاته فعلى املرء أن جيتنب منه ، و يستعمل لفظاا  فيه، و إذا كان املعىن املراد يتأدى بلفظني ، جيمع أحدمها قبحا
 · صحيح املعىن دون لفٍظ قبيٍح 

 (14)· احلافظ ابن حجر رمحه اهلل أنه ال جيوز تسمية احلالل باسم احلرامقد اّتضح لنا يف ضوء ما أفاده  
قال املاّل علي القاري ، شارح مشكاة املصابيح رمحه اهلل : قد هنى هذا احلديُث عن استخدام لفظ  

 (15)· ، ألن اخلبيث يقال للحرام، و يتبادر منه الذهن إىل ذلك املفهوم القبيح، و اهلل أعلم“اخلبيث”
قول الراقم: قد منع يف هذا احلديث عن استعمال لفٍظ مّتصٍف بصفة احلرام، فكيف مبا هو حراٌم يف ي 

 ·نفسه، كالكلب و اخلنزير و اخلمر و حنوها؟ ، فال جيوز استخدام أمساؤها للحالل
قال شارح مشكاة املصابيح، اإلمام أبو عبداهلل فضل اهلل بن اإلمام احلسن التوربشيت رمحه اهلل  

( : قد هنى هذا احلديث عن انتساب املسلم نفسه إىل اسٍم قبيٍح ، فلذا كان النيب صلى اهلل عليه و ه661املتوىف:)
 (16)· سلم يغرّي األمساء القبيحة



 
 

 
P a g e  | 6 

 ( 17)· رمحه اهلل رواية عائشة رضي اهلل عنها يف مسنده هبذا اللفظ اإلمام أحمد بن حنبلو قد أخرج  
نور شاه الكشمريي رمحه اهلل : إن القبح يف معاين اللفظ و مفاهيمها رمبا حيدث يقول حمدث اهلند العالمة أ 

ا  (18)·بسبب موارد استعماله ، فيتعنّي معناه بالنظر إىل وقت استعماله و موقعه و إن كان معين اللفظني مشرتكا
ا   ·و به تبنّي لنا أنه ال جيوز من ناحية الشرع تسميُة طعاٍم حالٍل باسم احلرام حتما
-ه 723) “ابن املّقن”يقول اإلمام أبو حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي الشهري ب  

و ُكره ، ألّن اخلبيث حرام على  “اخلبيث”قد منع عن استعمال لفظ :  “التوضيح”ه( يف شرح البخاري له  804
 ( 19)· املسلمني

ا على مسلٍم ال جيوز ا   · ستخداُم لفظه ألمٍر جائزٍ و ُعلم منه أّن كلَّ ما كان حراما
 

 الفقه اإلسالمي:
الفقه اإلسالمي ال جُييُز تسمية احلالل باسم احلرام، ألنه تشّبٌه باحلرام، و التشّبه باحلرام حراٌم، و هذا مما  

 (20)· أمجع عليه الفقهاء العظام قاطبةا 
 

 فذلكة البحث:
( أو Productsالسنة املطّهرة تسميُة املنتجات )حاصل ما ذكرنا أنه ال جيوز يف ضوء القرآن الكرمي و  

 ·( باسٍم مّسَي به احلرام أو باسٍم يستقبح مفهومهIngredientsاملكّونات )
 املفيت السيد عارف علي شاه  

 مدير توثيق احلالل، سنها باكستان
 ء 2016ديسمرب  22يوم اخلميس، 

  ه1438ربيع األول  22املوافق    
 عضاء الشرعية لقسم التحقيقالتوثيق من ِقَبل األ

SANHA Halaal Associates Pakistan 
 املفيت شعيب عامل

 املفيت يوسف عبد الرزاق
 املفيت أحسن ظفر
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 مصادرالمراجع و ال

 ملّخص من آسان ترمجه قرآن  1
 (464/  2) -جامع البيان )تفسري الطربي( 

القائل:"الكرم" للعنب، و"العبد" للمملوك. وذلك أن قول القائل:"عبدي" جلميع عباد اهلل، فكره للنيب صلى قيل: الذي فيه من ذلك، نظري الذي يف قول 
إىل غري اهلل، وأمر أن يضاف ذلك إىل غريه، بغري املعىن الذي يضاف إىل اهلل عز وجل،  -مبعىن العبودية  -اهلل عليه وسلم أن يضاف بعض عباد اهلل 

َنة، فإن العرب قد تسكن بعض احلركات إذا فيقال:"فتاي". وكذلك وج ه هنيه يف"العنب" أن يقال:"كرم" خوفا من توهم وصفه بالكَرم، وإن كانت ُمَسكَّ
تمال أن يكون تتابعت على نوع واحد. فكره أن يتصف بذلك العنب. فكذلك هنى اهلل عز وجل املؤمنني أن يقولوا:"راعنا"، ملا كان قول القائل:"راعنا" حم

 .احفظنا وحنفظك، وارقبنا ونرقبك مبعىن
 (465/  2) -جامع البيان )تفسري الطربي( 

خذا وأما القول اآلخر الذي حكي عن عطية ومن حكي ذلك عنه: أن قوله:)راعنا( كانت كلمة لليهود مبعىن السب والسخرية، فاستعملها املؤمنون أ
وا من كالم أهل الشرك كالما ال يعرفون معناه، مث يستعملونه بينهم ويف خطاب نبيهم منهم ذلك عنهم، فإن ذلك غري جائز يف صفة املؤمنني: أن يأخذ

يهود صلى اهلل عليه وسلم. ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة، أهنا كانت كلمة صحيحة مفهومة من كالم العرب، وافقت كلمة من كالم ال
عرب: أرعين مسعك وفرغه لتفهم عين. فعلم اهلل جل ثناؤه معىن اليهود يف قيلهم ذلك للنيب صلى بغري اللسان العريب، هي عند اليهود سب، وهي عند ال

جيرتئ من كان اهلل عليه وسلم، وأن معناها منهم خالف معناها يف كالم العرب، فنهى اهلل عز وجل املؤمنني عن قيلها للنيب صلى اهلل عليه وسلم، لئال 
فيه، أن خياطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم به. وهذا تأويل مل يأت اخلرب بأنه كذلك، من الوجه الذي تقوم به معناه يف ذلك غري معىن املؤمنني 

 احلجة. وإذ كان ذلك كذلك، فالذي هو أوىل بتأويل اآلية ما وصفنا، إذ كان ذلك هو الظاهر املفهوم باآلية دون غريه.
ولوا راعنا( بالتنوين، مبعىن: ال تقولوا قوال"راعنا"، من"الرعونة" وهي احلمق واجلهل. وهذه قراءة لقراء وقد حكي عن احلسن البصري أنه كان يقرؤه:)ال تق

 مني.املسلمني خمالفة، فغري جائز ألحد القراءة هبا لشذوذها وخروجها من قراءة املتقدمني واملتأخرين، وخالِفها ما جاءت به احلجة من املسل
 (470/  2) -جامع البيان )تفسري الطربي( 

هلم، وقبول شيء مما ويف هذه اآلية داللة بينة على أن اهلل تبارك وتعاىل هنى املؤمنني عن الركون إىل أعدائهم من أهل الكتاب واملشركني، واالستماع من قو 
من الضغن واحلسد، وإن أظهروا بألسنتهم يأتوهنم به على وجه النصيحة هلم منهم، بإطالعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه هلم أهل الكتاب واملشركون 

 خالف ما هم مستبطنون.
 من مكتبة جربيل( ۱۱۲) قرطيب ( ) تفسري معارف القرآن : ص:   2
 (۱۲٠اجلامع البن وهب، ت: مصطفى أبو اخلري )ص:  3

 :السالم  عليه رسول اهلل  قال :قال زرارة، بن سعد بن الرمحن عبد بن حممد عن غزية، بن عمارة عن اهلل ، عبد بن والقاسم هليعة، ابن وأخربين  67 
 ·الشيطان أمساء من فإهنا خناس؛ و ال مرة، و ال حرب، فال . . .صبا تسموا ال
 (1686/  3) -صحيح مسلم   تح عبد الباقي   4
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نافع عن ابن عمر  : أن ابنة لعمر ( حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن عبيداهلل عن  2139)  - 15
 كانت يقال هلا عاصية فسماها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مجيلة

 (432/  4) -ومعها حواشي -طبعة بشار -سنن الرتمذي   5
النيب صلى اهلل عليه  حدثنا أبو بكر بن نافع البصري ، قال : حدثنا عمر بن علي املقدمي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ، أن -2839

 وسلم كان يغري االسم القبيح.
 (154/  7) -حتفة األحوذي   6

ملكروه إىل حسن وقال يف النهاية : إمنا غريه ألن شعار املؤمن الطاعة والعصيان ضدها انتهى قال النووي : معىن هذه األحاديث تغيري االسم القبيح أو ا
وسلم أمساء مجاعة كثريين من الصحابة ، وقد بني صلى اهلل عليه وسلم العلة يف النوعني وما يف معنامها وهي ، وقد ثبت أحاديث بتغيريه صلى اهلل عليه 

 التزكية أو خوف التطري .
 
 (342/  12) - 516شرح السنة  7

املطهر بن علي ، أخربنا حممد بن إبراهيم الصاحلاين ، أخربنا عبد اهلل بن حممد بن جعفر ، حدثنا حممد بن حيىي بن مندة ، حدثنا أمحد  حدثنا -3375
االسم  يغري بن املقدام ، حدثنا عمر بن علي املقدمي ، قال : مسعت هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : كان النيب صلى اهلل عليه وسلم

 القبيح إىل االسم احلسن.
 وروي عن عائشة ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يغري االسم القبيح.

م ، وروي عن سهل بن سعد أن رجال كان امسه أسود ، فسماه النيب صلى اهلل عليه وسلم أبيض ، وروي عن أسامة بن أخدري أن رجال يقال له : أصر 
سلم : ما امسك ؟ قال : أنا أصرم ، قال : بل أنت زرعة.قلت : إمنا غري اسم األصرم ، ألن معىن الصرم القطيعة ، فكرهه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

 هلذا.
حربا سلما ، قال أبو داود : وغري النيب صلى اهلل عليه وسلم اسم العاص وعزيزا وعتلة وشيطانا واحلكم وغرابا وحبابا وشهابا ، فسماه هشاما ، ومسى 

: ى املضطجع املنبعث ، وأرض تسمى عفرة مساها خضرة ، وشعب الضاللة مساهم بين الرشد ، ومسى بين مغواة بين رشد.قال أبو سليمان اخلطايب ومس
د الذلة واالستكانة ، العبأما العاص ، فإمنا غريه كراهية ملعىن العصيان ، وإمنا مسة املؤمن الطاعة واالستسالم ، والعزيز إمنا غريه ، ألن العزة هلل ، وشعار 

طن ، وهو وعتلة : معناها الشدة والغلظ ، ومنه قوهلم : رجل عتل ، أي : شديد غليظ ، ومن صفة املؤمن اللني والسهولة ، وشيطان : اشتقاقه من الش
وهذه الصفة ال تليق بغري اهلل عز وجل  البعد من اخلري ، وهو اسم املارد اخلبيث من اجلن واإلنس ، واحلكم : هو احلاكم الذي إذا حكم ال يرد حكمه ،

قتله يف  ، ومن أمسائه احلكم.وغراب مأخوذ من الغرب ، وهو البعد ، مث هو حيوان خبيث الفعل ، خبيث الطعم ، أباح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 لنار ، والنار عقوبة اهلل.احلل و احلرم.وحباب : نوع من احليات ، وروي أن احلباب اسم الشيطان والشهاب : الشعلة من ا

 وأما عفرة ، فهي نعت األرض اليت ال تنبت شيئا ، فسماها خضرة على معىن التفاؤل حىت ختضر.
 (310 /7سنن أيب داود   ت: األرنؤوط )

قال  -هلل عليه وسلمصلى ا-حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده أن النىب  - 4956
 «.أنت سهل » قال حزن. قال «. ما امسك » له 



 
 

 
P a g e  | 9 

اسم العاص وعزيز وعتلة  -صلى اهلل عليه وسلم-قال ال السهل يوطأ وميتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. قال أبو داود وغري النىب 
 املضطجع املنبعث وأرضا تسمى عفرة مساها خضرة وشيطان واحلكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما ومسى حربا سلما ومسى

 (297 /7) -شرح املوطأ  -املنتقى 
ة واألعياد وإمنا اختار حسن اسم كما خيتار مجال املرأة على امرأة قبيحة وخيتار نظيف الثياب على قبيحها وخيتار حسن الزي وطيب الرائحة يف اجلمع

 ل مشروع فيه ومندوب إليه يف األمساء وغريها ، واهلل أعلم وأحكم .فاعلم بذلك أن اإلسالم ال ينايف التجمل والتجم
 (7/ 12) -للقاضي عياض  -إكمال املعلم شرح صحيح مسلم   8

ىف كتاب دل اختالف هذه الروايات مع قوله : )وحنو ذلك( على أنه مل خيتص هذه ااَلمساء املنصوصة ، بل ىف معناها ؛ للعلة الىت ذكرت ىف احلديث 
 مسلم

 (7/ 13) -للقاضي عياض  -كمال املعلم شرح صحيح مسلم إ
 ·فسقهوكراهية اسم حرب ومرة  لقبح معانيها ، وكراهة النفوس هلا ، وكذلك غري اسم غراب لتشاؤم العرب به ، وملا ىف اسيه من الغربة وخلبثه و 

فيه من ذكر الصرم وهو القطيعة، واسم شهاب ؛ النه شعلة من نار  وقد غري اسم شيطان  وحباب ، وقيل ايضا : البنه اسم احلية ، وغري اسم أصرم  ملا
. 

 (7/ 16) -للقاضي عياض  -إكمال املعلم شرح صحيح مسلم   9
 جاء وقد وحرام باجلملة ممنوع فذلك ، "األمالك ملك" ىف ماجاء الرتغيب ، إال وفيه حتويل األمساء إىل ماهو أحسن وأوىل ، وذلك على طريق الندب و

 . الوعيد من [ ] فيه
 (7/ 19) - عياض للقاضي - مسلم صحيح شرح املعلم إكمال  10

 ( .وأفلح رباح) ىف املتقدم احلديث ىف ماذكر:  أحدها:  ملعان تكره واالمساء:  قال
 أنفسكم التزكوا: "  وقال ، امسها وتغيريه ، برة اسم عن كنهيه  ، النفس لتزكية أيضا يكره وقد ، جبييلة عاصية اسم كتغيريه  منه املشتق املعىن يقبح:  والثاىن

 عند من خرج:  يقال أن يكره وكان جويرية، امسها فحول:  طرقه بعض وىف ،( زينب مسوها) ة قال ؟ نسمها مب:  فقالوا ،( منكم الرب بأهل أعلم اهلل ،
 . األمالك مبلك كالتسمية  والكرب التعظيم من فيه ملا يكره فتصد ، األول املعىن إىل يعود وهذا ، برة

 نسوة ثالث ىف أحاديث ثالثة هى وإمنا ، ئذلك وليس واحدة امرأة ىف اسم اختالف أنه:  وجويرية بزينب برة اسم تغيري ىف ماذكره مفهوم:  القاضي قال
 . ربيبته ، مسلمة اىب بنت زينب ىف:  والثالث ، جحش بنت زينب ىف:  اخلرى وال ، احلارث بنت جويرية ىف:  أحدمها ة مشكلة غري الكتاب ىف بينة

 (7/ 546) مالك موطأ شرح يف املسالك
  مساءألا من يكره ما باب

 .ميةألا خرجها صحاح الباب هذا يف حاديثألا :ماماإل قال
  :الباب هبذا املتعلقة والفوائد املعاين

 :األوىل الفائدة
 

 فتكرهه مرة وكذلك احلرب، من حيذر مبا يذكر حرب فاسم معانيها، من حيذر مبا يذكرو  ومساعها ذكرها يستبشع اليت القبيحة املكروهة مساءألا إما
 :أوجه ثةالث على مساءألبا يتعلق واملنع .لذلك النفس

 .وعاصية ومرة وحزن كحرب مساءألا قبيح من تقدم ما :أحدها
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 رسول فسماها نفسها، تزكي :فقيل برة، امسها كان زينب أن هريرة؛ أيب عن رافع أبو رواه ما :ذلك يف صلألا و .الدين باب من تزكية فيه ما :والثاين
  .جويرية امسها اهلل رسول فحول برة، امسها جويرية كانت :قال عباس، ابن وعن."منكم الرب بأهل أعلم اهلل ":  وقال ."زينب"اهلل 

 من ذلك أشبه وما ، ال  :فيقال جناح؟ مثَّ  أ ،ال فيقال نافع؟ مث .ال :فيقال أفلح؟ الدار يف مثَّ  أ :أحد يقول اللئ الفال؛ أجلل يكره الذي :الثالث الوجه
 .أفلح هنا وليس يسار، هنا وليس رباح، هنا ليس :يقال اللئ والتفاؤل الفال طريق

 (122/  14) - مسلم على النووي شرح  11
 بن أمحد قال قوله وأما وحنوها اخللق وخالق واملهيمن والقدوس كالرمحن  به املختصة تعاىل اهلل بأمساء التسمى و كذلك حرم االسم هبذا التسمى أن واعلم
 الراء وختفيف بفتحها وقيل كعمار  الراء وتشديد بفتحها مرار وقيل قتال وزن على امليم بكسر مرار بن إسحاق هو هذا عمرو فأبو أباعمر سألت حنبل

 أعلم واهلل حنبل بن أمحد والدة قبل توىف تابعى ذاك الشيباىن عمرو بأىب وليس املشهور النحوى واللغوى عمر أبو وهو كغزال
  (13/ 163) الشيباين حنبل بن أمحد مامإلا مسند لرتتيب الرباين الفتح  12

 .حترميال  تنزيه كراهة  وهي وحدها، هبا الكراهة ختتص وال معناها، يف وما احلديث يف املذكورة مساءألا هبذه التسمية يكره أصحابنا قال  )النووي قال(
 من شيء يف الناس بعض أوقع رمبا و اجلواب لبشاعة فكره .ال فيقول هو؟ مثَّ  أ تقول فإنك قوله يف وسلم عليه اهلل صلى النيب بينه ما الكراهة يف والعلة
 أه  الطرية

 (120/  14) - مسلم على النووي شرح
 بني وقد الصحابة من كثريين  مجاعة أمساء سلم و عليه اهلل بتغيريه صلى أحاديث ثبت وقد حسن إىل املكروه أو القبيح االسم تغيري األحاديث هذه معىن

 النطري خوف أو التزكية وهى معنامها ىف وما النوعني ىف العلة سلم و عليه اهلل صلى
 (1/ 153) البخاري صحيح شرح القاري عمدة

 عن هنى قد و:  )التوضيح( ويف يعرفها، ال من خطاب جلأل هنا مسنيإلا بني مجع وإمنا للتنزيه، كان إمنا بيثرب املدينة تسمية عن ورد الذي والنهي
 احلسنة، إىل القبيحة مساءألا تغيري شأنه من والشارع التثريب، معىن من فيه ما وسببه خطيئة، عليه كتبت عامل وهو قاهلا من :قيل حىت بيثرب التسمية

 .تسميتها ينزل أن قبل هلا الكفار تسمية عن به إخبارا القرآن يف مساها أنه كما النهي، قبل هذا يكون أن وجيوز
  (7/ 2900ح  )املصابي مشكاة شرح املفاتيح مرقاة 13

 ذلك بشر ورئي به فرح امسه أعجبه فإذا امسه عن سأل العام بعث فإذا شيء من يتطري ال كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :بريدة عنو    4588
 امسها كره وإن وجهه يف ذلك بشر ورئي به فرح امسها أعجبه فإن امسها عن سأل قرية دخل وإذا وجهه على ذلك كراهية رئي امسه كره وإن وجهه على

  ······· داود أبو رواه .وجهه يف ذلك كراهية رئي
 أراد إذا شياءألا من شيء جهة من أي )شيء من يتطري ال كان – وسلم عليه اهلل صلى - النيب أن - عنه تعاىل اهلل رضي - بريدة وعن( 4588 -

 امسه، عن سأل(  عامل إرسال أراد أي ال( :عام بعث فإذا( الناس، به يتطري مما بشيء يتطري كان ما فاملعىن للباء، مرادفة " من " تكون أن وميكن فعله،
 أي:   )ذلك كراهية رئي امسه كره وإن وجهه، يف(  وانبساطه بشاشته أثر :أي املوحدة بكسر )ذلك بشر( وظهر أي ( :ورئي به، فرح امسه أعجبه إذا

 رجال إل بعثتم إذا:  هريرة أيب عن وسط،ألا يف والطرباين البزار رواية ففي حسن، اسم إىل سمالا ذلك وغري :أي :(وجهه يف(  املكروه االسم ذلك
   .سمالا حسن الوجه حسن فابعثوه

 فرمبا خبسار، ابنه أحد مسي لو كما القدر توافق قد املكروهة مساءألا فإن احلسنة، مساءألا من وخادمه لولده نساناإل خيتار أن فالسنة :امللك ابن قال
  .مواصلته و جمالسته عن وحيرتزون فيتشاءمون امسه، سبب ذلك أن الناس بعض فيعتقد خسار، ابنه أو الرجل بذلك يلحق نأل اهلل قضاء جرى
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 بن عمر أن املسيب بن سعيد عن روي .القدر توافق قد املكروهة مساءألا فإن احلسنة، مساءألا وخدمه لولده خيتار أن نسانإلل ينبغي :السنة شرح ويف
 مسكنك؟ أين :قال .احلراقة من :قال ممن؟ :قال .شهاب ابن :قال من؟ ابن :قال .مجرة :قال امسك؟ ما :لرجل قال - عنه تعاىل اهلل رضي - اخلطاب

 املعىن هذا يف ولعل .اه  عنه، تعاىل اهلل رضي عمر قال كما فكان احرتقوا، فقد أهلك أدرك :عمر فقال لظى، بذات :قال بأيها؟ :قال .النار حبرة :قال
 ·السماء من تنزل مساءألا إن :قيل ما

 بأن معللني وحنومها وجنيح براشد وعبيدهم، .وذئب وأسد، ككلب، قبيحة، بأمساء دهمالأو  تسمية من اجلاهلية يف ما على يرد اجلملة يف فاحلديث 
 .نفسناأل وخدمنا عدائناأل أبناءنا

 
 على بامسها أو القرية، بتلك أي هبا نسخة ويف بامسها، أي صحألا صلألا يف كما به أي : )فرح امسها أعجبه فإن امسها، عن سأل قرية دخل إذا و ( 

 كان أنه احلديث يف ليس )وجهه يف ذلك كراهية رئي امسها كره وإن وجهه، يف ذلك بشر رئي و)  إليه املضاف من تأنيث اكتسب أو مضاف، تقدير
 نفي داللته؛ على اعتمادا فأورده احلديث، صدر راعى املصنف وكأن مساء،ألا باب حمله فإن الباب، هذا يف إيراده يومهه كما القبيحة مساءألبا يتطري

 مطلقا التطري
 (8/ 306) الصغري اجلامع شرح التنوير

 ."عبيد بن عتبة عن منده ابن ."حوله حيبه ال سمالا وله الرجل أتاه إذا كان" 6508 -
 
 وكان احلسن الفأل حيب كان نهأل حيبه ما إىل نقله  )حوله حيبه ال سمالا وله(   النساء من أمساء عدة حول فقد املرأة كذا  و (الرجل أتاه إذا كان(

 .قصص عدة ذلك ويف للنفس تزكية فيه ما حيول كان وكذلك القبيحة مساءألا بتحويل عتناءاال شديد
 (39/ 244 ) اجملتىب شرح يف العقىب ذخرية
 وإليه بالصواب، أعلم تعاىل اهلل و ."القبيح االسم تغيري يف باب"  ترمجة حتت داود أبو احلديث هذا أورد ولذا القبيحة، مساءألا تغيري استحباب )ومنها

 .واملآب املرجع
 (4/ 127 ) السنن معامل

  القبيح سماال تغيري باب ومن
 اهلل رسول أتوا الذين النفر يف كان اصرم له يقال الا رج أن اخدري بن أسامة عمه عن ميمون بن بشري حدثين بشر حدثنا مسدد حدثنا :داود أبو قال

  .زرعة أنت بل قال أصرم أنا قال امسك ما وسلم عليهاهلل  صلى اهلل رسول فقال وسلم عليه اهلل صلى
  .مثرها جذذت إذا النخلة وصرمت قطعته إذا احلبل صرمت يقال القطيعة وهو الصرم معىن من فيه ملا صرمألا اسم غري إمنا :الشيخ قال
 .خضرة فسماها عفرة تسمى وارض وشهاب وُحباب وغراب واحلكم وشيطان وعتلة وعزيز العاص اسم وسلم عليه اهلل صلى النيب وغري :داود أبو قال
 و الذلة العبد وشعار سبحانههلل  العزة نأل غريه إمنا وعزيز ستسامل،الوا الطاعة املؤمن مسة وإمنا العصيان ملعىن كراهة غريه فامنا العاص أما :الشيخ قال

 رجل قوهلم ومنه والغلظة، الشدة معناها لتهوع [49: الدخان]” الكري العزيز أنت إنك ذق“  أعدائه بعض يقرع عندما سبحانه قال وقد ستكانةالا
 اخلري، من البعد وهو الشطن من اشتقاقه وشيطان هينون، املؤمنون وسلم عليه اهلل صلى وقال والسهولة، اللني املؤمن صفة ومن غليظ شديد أي عتل
 ·نسالا و اجلن من اخلبيث املارد اسم وهو

 (4/ 128 )   السنن معامل  
 

 .احلكم أمسائه ومن سبحانه اهلل بغري تليق ال الصفة وهذه حكمه، يرد مل حكم إذا الذي احلاكم هو واحلكم
 

  .واحلرم احلل يف قتله وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أباح وقد الطعم خبيث الفعل خبيث هوحيوان مث البعد وهو الغرب من مأخوذ وغراب
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 الشياطني هلا يقال احليات من نوعاا  إن وقيل اجلن، شياطني من اخلبيث املارد به أراد أنه فقيل الشيطان اسم احلباب أن روي وقد احليات من نوع وحباب
  .مهلكة حمرقة وهي سبحانهاهلل  عقوبة والنار النار من شعلة الشهاب[ و 65 ::الصافات]” الشياطني رؤوس كأنه طلعها“  وتعاىل تبارك قوله ذلك ومن
 :داود أبو قال .ومترع لتخضر التفاؤل معىن على خضرة فسماها رضاأل لون وهي العفرة من أخذت شيئاا  تنبت ال اليت أللرض نعت فهي عفرة وأما

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال جندب بن مسرة عن عميلة بن ربيع عن يساف بن اهلل عن املعتمر بن منصور حدثنا زهري أنبأنا النفيلي حدثنا
  . عليّ  تزيدن فال أربع هن إمنا ال فيقول هو امث تقول فانك أفلح ال و جنيحاا  ال و رباحاا  ال و يساراا  غاملك تسمني ال

 هبذه يقصدون كانوا أهنم وذلك هبا التسمية عن النهي وقع أجلها من اليت العلة وذكر ذلك يف املعىن وسلم عليه اهلل صلى النيب بني قد :الشيخ قال
 إذا وذلك الضد إىل التسميات هذه يف قصدوه ما عليهم ينقلب اللئ يفعلوه أن فحذرهم ألفاظها حبسن التفاؤل أو هبا التربك أما معانيها يف ومبا مساءاأل

 سوء هلم جيلب الذي السبب عن فنهاهم والرباح، اليسر من ياسألا على واضمروا به وتشاءموا بذلك تطريواال  قيل فإذا رباح امث يسار امث فقالوا سألوا،
 .خريه من ياسألا ويورثهم سبحانه هللبا الظن

 (8/ 41) البخاري صحيح  14
  نفسي خبثت :يقل ال باب 

 يقولن : ال  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنها، اهلل رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، عن سفيان، حدثنا يوسف، بن حممد حدثنا 6179 -
 · نفسي لقست ليقل ولكن نفسي، خبثت أحدكم

  )ه 449 :املتوىف(  امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو بطال ابن (، 9/ 336) بطال بنال البخارى صحيح شرح 
  نفسى لقست ليقل لكن و نفسى خبثت يقل ال باب

  · )نفسى لقست :ليقل ولكن نفسى، خبثت :أحدكم يقولن ( : ) الوسلم عليه اهلل صلى(  النىب قال سعد، بن وسهل عائشة، :فيه 
 وقال املؤمنني، على حرام اخلبث إذ اخلبيث لفظ مالالس عليه وكره ويغريه، القبيح سمالا ويكره به ويتفائل احلسن سمالا يعجبه النىب كان :املؤلف قال

 حياءألا معىن على  )نفسى خبثت أحدكم يقولن ال(  مالسال عليه قوله وليس :املؤلف قال .خبثت لفظ استقبح لكنه واحد وخبثت لقست :عبيد أبو
 قد و  )نالكس النفس خبيث أصبح (:  ةصال عن وينام عقد ثالث رأسه على الشيطان يعقد الذى ىف قال فقد دب،ألا باب من هو وإمنا واحلتم،

  ·)خبيثة كشجرة ةثخبي كلمة ومثل: )  تعاىل فقال اللفظة هبذه القرآن نطق
  (2/ 375) ستذكارالا

  اخلبث لفظة نفسه إىل املرء ضافةإل كراهية عائشة حديث يف
  (15/ 7) مسلم على النووي شرح

 )نفسي خبثت نسانإلا قول كراهة باب(
 
 وإمنا واحد مبعىن وخبثت لقست وغريهم احلديث وغريب اللغة أهل مجيع : عبيد أبو قال  )نفسي لقست ليقل ولكن نفسي خبثت أحدكم يقولن ال (

 غثت لقست ومعىن قالوا خبيثها وهجران حسنها واستعمال لفاظألا يف دبألا وعلمهم سمالا لبشاعة اخلبث لفظ كره
  (1/ 183ر )حج البن الباري فتح
 خلقا ساءت وقيل خبثت أي نفسي لقست قوله
  (10/ 564) حجر البن الباري فتح

 من وكان ذلك من الساملة اللفظة فاختار اخلبث اسم ذلك من وسلم عليه اهلل صلى كره وإمنا واحد مبعىن وخبثت لقست عبيد أليب تبعا اخلطايب قال
 وقيل خلقها ساء معناه وقيل خبثت معىن إىل أيضا يرجع وهو مثلثة مث معجمة بغني غثت لقست معىن غريه وقال باحلسن القبيح سمالا تبديل سنته

 فيصبح رأسه قافية على الشيطان يعقد الذي يف ةالالص يف تقدم وقد جيابإلا سبيل على وليس األدب معىن على هو بطال بن وقال الدعة إىل به مالت
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 حديث عليه دل ما ذلك ينايف فال الذم معرض يف الإ ذلك يرد مل لكن قلت خبيثة كلمة ومثل تعاىل فقال اللفظة هبذه القرآن ونطق النفس خبيث
 فلم احلال مذموم شخص صفة عن أخرب وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الفرق فقال عياض هلذا سبق وقد بذلك نفسه نسانإلا وصف كراهة من الباب

 ترك ولكن كفى معناه يؤدي مبا عرب فإن أيضا للندب لقست بقوله ملراأل و للندب ذلك عن النهي مجرة أيب بن وقال عليه اللفظ ذلك قإطال ميتنع
 بكل يتأدى املراد املعىن كان وإن واللقس واخلبث فيه قبح ال ما إىل والعدول مساءألا و القبيحة لفاظألا جمانبة استحباب احلديث من ويؤخذ قال وىلألا

 احلسن بالفأل حىت اخلري يطلب املرء أن وفيه قال املعدة ءبامتال خيتص فإنه اللقس خبالف املراد على زائدة أمورا وجيمع قبيح اخلبث لفظ لكن منهما
 املشرتكة لفاظألا يف حىت الشر أهل بني و بينه الوصلة ويقطع أمكن مهما نفسه عن الشر ويدفع ما بنسبة ولو نفسه إىل اخلري ويضيف

  (22/ 201) البخاري صحيح شرح القاري عمدة 
 املعىن يف واحد وخبثت لقست :اخلطايب وقال ذكرنا، كما اخلبث لفظ كره لكن بثت،خ :مبعىن أيضا هو املهملة وبالسني القاف بكسر )لقست( قوله

 .باحلسن القبيح سمإلا تبديل وسلم عليه اهلل صلى سننه من وكان منها، سليما البشاعة من بريئا لفظا فاختار خبثت لفظ استقبح ولكنه
  (9/ 106) البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد = القسطالين شرح

 .خرآلا مكان أحدمها يوضع أن مرتادفني لفظني كل يف جيوز إنه قوهلم يف قدح هذا صح إن :املصابيح يف قال
   (7/ 3003) املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة  15
 لفظ من هربا خبثت كره وإمنا الغثيان، اللقس أن من النهاية يف ما على .غثيت :أي قاف، فكسر مال بفتح : )نفسي لقست :ليقل ولكن نفسي(

 .القبيح املعىن إىل التبادر مع املعنوي شرتاكاال من يعين واخلبيث اخلبث
  (13/ 222) القيم ابن وحاشية املعبود عون
 انتهى نفسه إىل اخلبيث ينسب الولئ لقبحه خبثت لفظ وسلم عليه اهلل صلى كره وإمنا
 (1043 /3) للتوربشيت السنة مصابيح شرح يف امليسر  16

 
 مساها اليت عمر اسم غري كما القبيحة، مساءألا يغري كان املعين وهلذا نفسه، إىل اخلبث املؤمن إضافة عن للنهي فإنه فيه، حنسن الذي احلديث وأما

 جاء فلما بالضيم، والرضا النقائص قبول عن باءإلا معىن إىل ذهابا والعاصية بالعاصي يسمون كانوا فإهنم اجلاهلية؛ يف منه ذلك كان وغنما عاصية،
 .أعلم اهلل و هلم، ذلك كره مسالإلبا اهلل

 (289 /40) خمرجا أمحد مسند  17
 

 ليقل ولكن نفسي، خبثت أحدكم يقولن : القال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عائشة، عن أيب، أخربين هشام، حدثنا حيىي، حدثنا 24244 -
 تلقس
  (6/ 174 ) البخاري صحيح على الباري فيض  18

 رىالت أ .واحد منهما املراد أن مع الشناعة، يف احلمار يوازي ال فإنه كالبليد، القبيحة، املوارد يف استعماله من حتدث قد اللفظ يف القباحة أن واعلم
 باملوارد ستعمالالا يف خيتص لفظ عند تنقبض الطبائع أن على فدل احلمار؟ أيها :من كانقباضه منه، ينقبض ال فإنه البليد، أيها :حدأل قلت إذا أنك

 .الصفة هذه على ليس آخر لفظ من قريبا معناه كان وإن القبيحة،
 

  (28/ 596)  الصحيح اجلامع لشرح التوضيح  19
  دبألا باب من هو وإمنا واحلتم، جيابإلا معىن على هذا وليس املؤمنني، على حرام اخلبيث إذ اخلبيث لفظ وكره

  (9/ 290) البخاري صحيح بشرح الباري منحة
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 وإن القضاة، أقضى ال و القضاة قاضي ذلك من وليس طني،الالس وسلطان احلاكمني، أحكم حنو ومثله سمالا هبذا التسمي حترمي احلديث من ويؤخذ
 كراهة نفسي خبثت نسانإلا قول كراهة من يلزم ال أنه كما خر،آلا ذكر كراهة املرتادفني أحد ذكر كراهة من يلزم ال إذ احلكم مبعىن القضاء كان

  .قاضي من أبلغ أقضى نأل القضاة؛ قاضي منيبه وتسمية القضاة، أقضى القاضي نائب تسمية عيب لكن مرَّ  كما مرتادفني، كانا وإن نفسي لقست
 (15/ 217)  الصحيح اجلامع بشرح الصبيح معالال
 

 أدب، هو بل ؛)لقست(  وإجياب للتحرمي النهي ليس:  )ط( قال
  (2/ 88)  اأحلكام غرر شرح احلكام درر  20

 هو و  )والنقري(  بالزفت املطلي الظرف هو و  )واملزفت(  اخلضراء اجلرة هو و  )اخلتم و(  القرع هو و  )الدباء يف( النبيذ اختاذ حل أي  )نتباذالوا(
 إما الظروف هذه استعمال - وسلم عليهاهلل  صلى - النيب حرم حرمت فلما باخلمر خمتصة كانت الظروف هذه فإن املنقور اخلشب من يكون ظرف

 و شيء حترمي ابتداء يف يبالغ وأيضا استعماهلا - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أباح مدة مضى فلما اخلمر أثر فيها نأل وإما اخلمر بشرب تشبها فيه نأل
  التشديد يزول مرألا استقر و تركوه فإذا مرة الناس ليرتكه يشدد

  (2/ 372)  اهلداية شرح العناية
 حرام باحلرام التشبه

  (4/ 100) اهلداية شرح البناية
 حرام باحلرام التشبه

  (678:ص) يضاحإلا نور شرح الفاحل مراقي على الطحطاوي حاشية
 حرام باحلرام التشبه

  (1/ 173)  الكتاب شرح يف اللباب
 حرام باحلرام التشبه

  (5/ 117) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع
 و ة،الصال كتاب يف عرف الذي فالختاال على فيها يتشرب الذي اجلديد اخلزف الإ غسلت إذا منها الشرب فيباح احملرمة شربةألا ظروف )وأما(

 ال الظروف فإن،  ظرف كل يف فاشربوا الأ واملزفت، واحلنتم الدباء يف الشرب عن هنيتكم كنت إينالصالة و السالم :  عليه - النيب قول فيه صلألا
  حترمه ال و شيئا حتل
 


